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   కం. 

    కలఁడందురు దీనుల యెడఁ, 
 గలఁడందురు పరమయోగి గణముల పాలం, 
 గలఁడందు రన్నిదిశలను, 
 గలఁడు కలం డనెడి వఁడు గలఁడో లఁడో? 
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కలడో ? లేడో 
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వేగ రాడె? 
    కలుగఁడే నాపాలికలిమి సందేహంపఁ; 

         గలిమిలములు లకఁ గలుగువఁడు? 
నాకడడ పడ రఁడె నలి నసాధువులచఁ; 
       బడిన సాధుల కడడ పడెడువఁడు? 
చూడఁడే నా పాటఁ జూపులఁ జూడకఁ; 
        జూచువరలఁ గృపఁ జూచువఁడు? 
లీలతో నా మొఱాలింపఁడే మొఱఁగుల; 
       మొఱ లెఱంగుచు దనుి మొఱగువఁడు? 

 
 

• అఖిల రూపముల్ దనరూప మై నవఁడు 
ఆదిమధ్యంతములు లక యడరువఁడు 
భకత జనముల దీనుల పాలివఁడు 
వినఁడె? చూడఁడె? తలఁపడె? వేగ రఁడె? 

 

• విశవకరు విశవదూరున్న 
విశ్వవత్మున్న విశవవేదుయ విశ్వవ నవిశ్వవన్ 
శ్వశవత్మ నజు బర హ్ుపర భు 
నీశవరున్నం బరమపురుషు నేభజియంత్మన్. 



అన్న పలికి, తన మనంబున నగగ జందుర ం డీశవర సన్నిధ్నంబు కలిపంచుకొన్న యట్ల న్నయె. 
 

   "లావొకికంతయు లదు; ధై రయము విలోలంబయెయ; బ్రర ణంబులున్ 
ఠావుల్దప్పపను; మూరఛ వచ్ఛఁ; దనువున్ డస్సెన్; శర మంబయెయడిన్; 
నీవేతపప న్నతఃపరం బెఱఁగ; మన్నింపందగున్ దీనున్నన్; 
రవే యీశవర! కావవే వరద! సంరక్షంపు భద్రర తుకా! 
     విను దఁట్ జీవుల మాట్లు; 
     చను దఁట్ చనరన్నచోట్ల ; శరణారుు ల “కో 
     య”ను దఁట్ పిలిచిన; సరవముఁ 
     గను దఁట్; సందేహ్ మయెయఁ గరుణావరీ్ధ! 
 

Teluguthesis.com 

నీవే తప్ప  … 



     ఓ కమలాపత ! యో వరద! యో పర తిపక్షవిపక్షదూర! కు 
యోయ! కవియోగివందయ! సుగుణోతత మ! యో శరణాగతామర 
నోకహ్! యో మునీశవర మనోహ్ర! యో విమలపర భావ! ర 
వే! కరుణంపవే! తలఁపవే! శరణార్థు న్న ననుిగావవే!” 

 

   అన్న పలికి మఱియు "నరక్షత రక్షకుండెై న యీశవరుం డాపనుిఁడెై న ననుిఁ గాచుఁ గాక!" 
యన్న న్నంగి న్నకిక చూచుచు, న్నట్టూ రుపలు న్నగడించుచు, బయ లాలకించుచు 
నగగ జందుర ండు మొఱచయుచుని సమయంబున. 
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నన్ను గావవే 



 

  విశవమయత లమి విన్నయు నూరక యుండి 
 రంబుజాసనాదు లడడ పడక 
 విశవమయుఁడు, విభుఁడు, విషుణ ండు, జిషుణ ండు 
 భకిత యుత్మన కడడ పడఁ దలంచ్. 
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విష్ణేండు అడ్డప్డ్ఁ ద్లేంచె 



     అల వై కుంఠపురంబులో నగర్థలో నా మూలసౌధంబు ద్ర 
      పల మంద్రరవనాంతరమృత సరః పార ంతందు కాంతోపలో 
తపల పరయంక రమావినోది యగు నాపనిపర సనుిండు వి 
     హ్వల నాగందర ము "పాహపాహ" యనఁ గుయ్యయలించి సంరంభియైె. 

 

     సిర్థకిం జెపపఁడు; శంఖ చకర  యుగముం జదోయ సంధంపఁ; డే 
      పర్థవరంబునుఁ జీరఁ; డభర గపతిం బన్నింపఁ; డాకర్థణ కాం 
తర ధమిులల ముఁ జకక నొతత ఁడు; వివదప్రర తిు తశ్రర కుచో 
    పర్థచలాంచలమై న వీడఁడు గజపార ణావనోతాెహయైె. 
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సిరికేం జెప్పడు 



      

     ఇటల  భకత జనపాలన పరయణండును, న్నఖిల జంత్మ హ్ృదయ్యరవింద సదన సంసిు త్మండును నగు 
నారయణండు కర్థకులందర  విజాాపిత నానావిధ దీనాలాపంబు లాకర్థణ ంచి, లక్ష్ముకాంతా వినోదంబులం 
దగులు సాలించి, సంభర మించి దిశలు న్నర్ధక్షంచి, గజందర రక్షాపరతవంబు నంగీకర్థంచి, న్నజపర్థకరంబు 
మరల నవధర్థంచి, గగనంబున కుదగ మించి వేంచయు నప్పుడు. 

 

  తనవంట్న్ సిర్థ; లచిివంట్ నవరోధవర తమున్; ద్రన్న వ 
నకనుఁ బక్ష్మందుర ఁడు; వన్న పంతను ధనుఃకౌమోదకీ, శంఖ, చ 
కర న్నకాయంబును; నారదుండు; ధవజినీకాంత్మండు ర వచిి రొ 
యయన వై కుంఠపురంబునం గలుగువ రబ్రలగోపాలమున్. 
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ఆబాలగోపలమున్ 



     తదనంతరంబ, ముఖారవింద మకరందబందు సందోహ్ పర్థష్యందమానానం 
దేందిందిర యగు న యయందిరదేవి గోవింద కరరవింద సమాకృష్యమాణ 
సంవయనచలాంచల యైె ప్రవుచు. 

    తన వేంచయు పదంబుఁ బేరొకనఁ; డనాథస్త్రీ  జనాలాపముల్ 
      వినెనో? ముు చుిలు ముు చిలించిరొ ఖలుల్ వేదపర పంచంబులన్? 
దనుజానీకము దేవతానగర్థప్పై  దండెత్తత నో? భకుత లం 
     గన్న చకార యుధుఁ డేఁడి చూపుఁ డన్న ధకాకర్థంచిరో? దురజ నుల్. 

        అన్న వితర్థకంచుచు. 
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ఎేందుకో 



     

    అడిగెద నన్న కడువడిఁ జను; 
  నడిగినఁ దను మగుడ నుడుగఁ డన్న నడ యుడుగున్; 
  వడవడ సిడిముడి తడఁబడ 
  నడు గిడు; నడుగిడదు జడిమ నడు గిడునెడలన్ 
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వడివడి…. 



• వినువీథిన్ జనుదేరఁ గాంచి రమరుల్ విషుణ న్, సురరతి జీ 
వనసంపతిత  న్నరకర్థషుణ ఁ, గరుణావరీ్థషుణ ఁ, యోగీందర  హ్ృ 
దవనవర్థత షుణ , సహషుణ , భకత జనబృందపార భవలంకర్థ 
షుణ , నవోఢోలల సదిందిర పర్థచర్థషుణ న్, జిషుణ , రోచిషుణ న్నన్. 
 

• చనుదంచ్న్ ఘనుఁ డలల వఁడె; హ్ర్థ పజజ ం గంటిరే లక్షు? శం 
ఖ న్ననాదం బద; చకర  మలల ద; భుజంగధవంసియున్ వఁడె; కర  
నిన యేత్తంచ్" నట్ంచు వేలుపలు "నమోనారయణాయేతి" న్న 
సవనులెై  మొు కికర్థ మింట్ హ్సిత దురవసాు వకిర కిం జకిర కిన్. 
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చన్నదేంచెన్ ….  



      

    అ యయవసరంబునఁ గుంజరేందర పాలన పారవశయంబున దేవతానమసాకరంబు 
లంగీకర్థంపక మనసెమాన సంచారుం డెై  ప్రయప్రయ, కొంతదూరంబున 
శంశ్వమారచకర ంబునుం బోలె గురుమకరకుళీర మీనమిథునంబెై ; కినిరేందుర న్న 
భాండాగారంబునుంబోలె సవచఛ మకరకచఛపంబెై ; భాగయవంత్మన్న 
భాగధేయంబునుంబోలె సరగ జీవనంబెై ; వై కుంఠపురంబునుంబోలె శంఖచకర  
కమలాలంకృతంబెై ; సంసార చకర ంబునుంబోలె దవందవసంకుల పంక సంకీరణ ంబెై  యొప్పు 
నపపంకజాకరంబుఁ బొడగన్న. 
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ప్ేంకజాకరేం 



    కరుణాసింధుఁడు శౌర్థ వర్థచరమున్ ఖండింపఁగాఁ బంప్ప స 
      తత వర్థతాకంపిత భూమిచకర ము, మహోదయదివసుులింగచఛటా 
పర్థభూతాంబర శ్వకర మున్, బహువిధబర హ్ుండభాండచఛటాం 
     తరన్నరవకర ముఁ, బ్రలితాఖిల సుధ్ంధశికర ముం, జకర మున్ 

  ఇటల  పంచిన. 
  అంభోజాకరమధయ నూతన నలినాయలింగన కీర డ నా 
  రంభుం డెై న వలుంగుఱేన్న చ్లువరన్ వచిి, నీట్న్ గుభుల్ 
  గుంభదీ్రవనముతోఁ గొలంకును కలంకం బొందఁగా జొచిి, దు 
  ష్ూ ంభోవర్థత  వసించు చకకటికి డాయంబోయ హ్ృదేవగమై . 
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ఖేండిేంప్గా బేంపె … 



• భీమంబెై  తలఁ దుర ంచి పార ణములఁ బ్రప్పం జకర  మా శ్వకిర యన్, 
హేమక్షాుధర దేహ్ముం, జకితవనేయభందర  సందోహ్ముం, 
గామకోర ధన గహ్మున్, గరటి రకత సార వ గాహ్ంబు, న్న 
స్త్రెమోతాెహ్ము, వీత ద్రహ్ము, జయశ్రర  మోహ్మున్, గార హ్మున్. 

 

• ఇటల  న్నమిష్ సపరశనంబున సుదరశనంబు మకర్థతలఁ దుర ంచు నవసరంబున 

 

• మకర మొకటి రవిఁ జొచ్ిను; 
మకరము మఱియొకటి ధనదు మాటన డాఁగెన్; 
మకరలయమునఁ దిర్థగెఁడు 
మకరంబులు కూరురజు మఱవున కర్థగెన్ 
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సుద్రశనేం …. 



 http://telugubhagavatam.org/  
పోతన తెలుగుభాగవతేం 
వారి సౌజనయేంతో …. 

ఊలప్ల్ల ిసేంబశివరావు గారిక కృతజఞతలతో… 
 

Academy.TeluguThesis.com  
వారి స్మరపణ  

డా.రామక పేండురేంగ శరమ 
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ఈ పఠేం… 
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